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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

(Processo Administrativo n.º 4/2021)

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de 
Paraná, com autorização da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e 
da Secretaria Municipal de Agricultura, torna público para conheci-
mento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, nas condições fixadas neste 
edital e seus anexos. No dia 03/02/2022, às 09:00 horas, onde serão 
recebidas as propostas de preços e habilitação por meio da utilização 
de Recursos da Internet Sistema www.comprasgovernamentais.
gov.br. Sendo do tipo Menor Preço por item, tendo por finalidade a 
Contratação de empresa especializada, para aquisição de um rolo 
compactador novo para o município de Primeiro de Maio, Convê-
nio Plataforma + Brasil nº 918869/2021/MAPA, Programa: Promoção 
e Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura Familiar, 
Pequenos e Médios Produtores Rurais, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme descrito 
no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 585.000,00 (quinhentos 
e oitenta e cinco mil reais). O presente certame licitatório reger-se-á 
pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2.002, Decreto Federal nº 10.024/2019, pelo Decreto Municipal nº 
2.435/2009, nº 5.027/2020 e pelas disposições fixadas neste Edital, 
seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos 
através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.comprasgo-
vernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.
br. 

 Primeiro de Maio/PR, em 19 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº 5696, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

 Designa as servidoras Sra. Sueli Aparecida Aquino e Luzia 
do Socorro Peron de Lima, para acompanhar e fiscalizar a execução 
destes Contratos. 

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto 
no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 
1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.

 RESOLVE: 

 Art. 1° Fica designada as servidoras Sra. Sueli Aparecida 
Aquino, matrícula n°. 101423, ocupante do cargo efetivo de recepcio-
nista, e a Sra. Luzia do Socorro Peron de Lima, matrícula nº. 401421, 
ocupante do cargo efetivo de recepcionista, para acompanhar e fis-
calizar a execução dos Contratos, referente a Dispensa n° 56/2021, 
cujo objeto consiste na contratação do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR, para realização de 
transporte sanitário macrorregional de passageiros (pacientes) para 
Curitiba – TFD.

 I – Contrato n°. 131/2021, firmado com CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - 
CISMEPAR, inscrito no CNPJ nº. 00.445.188/0001-81.

 Art. 2º - Determinar que as fiscais ora designadas deverão:

  I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determi-
nando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as 
decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, 
nos termos da lei;

 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perio-
dicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período 
de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;

 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais for-
necidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 07 de janeiro de 2022

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº 5297, DE 07 DE JANEIRO DE 2022

 Designa as servidoras Sra. Sueli Aparecida Aquino e Luzia 
do Socorro Peron de Lima, para acompanhar e fiscalizar a execução 
destes Contratos. 

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto 
no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 
1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.

 RESOLVE: 

 Art. 1° Fica designada as servidoras Sra. Sueli Aparecida 
Aquino, matrícula n°. 101423, ocupante do cargo efetivo de recepcio-
nista, e a Sra. Luzia do Socorro Peron de Lima, matrícula nº. 401421, 
ocupante do cargo efetivo de recepcionista, para acompanhar e fis-
calizar a execução dos Contratos, referente a Dispensa n° 58/2021, 
cujo objeto consiste na contratação do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR, com a finalidade de 
ampliação da oferta de serviços ambulatoriais especializados e a 
aquisição de insumos e órteses de saúde, potencializando a capa-
cidade de atenção e cuidado.

 I – Contrato n°. 133/2021, firmado com CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA - 
CISMEPAR, inscrito no CNPJ nº. 00.445.188/0001-81.

 Art. 2º - Determinar que as fiscais ora designadas deverão:

  I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Contratos, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinan-
do o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 

observados, e, submeter aos seus superiores, em 
tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua 
competência, nos termos da lei;

 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em perio-
dicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período 
de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas;

 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais for-
necidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

  Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 07 de janeiro de 2022

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

PORTARIA Nº. 5299, DE 14 DE JANEIRO DE 2022

 Tornar sem efeito a Portaria que designou a servidora 
Mayara Fernanda Todero Vicente, como responsável pelo setor de 
Compras desta municipalidade.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

 Considerando o Memorando nº. 05, de 10/01/2022, da 
Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Administração,

 R   E   S   O   L   V   E:

 Art. 1º Tornar sem efeito, a partir de 03/01/2022, a Portaria 
nº. 4587/2020, de 04/05/2020, que designou a servidora MAYARA 
FERNANDA TODERO VICENTE, matrícula 401720, portadora da cé-
dula de identidade RG n°. 5.652.335-9 SSP/PR, CPF n°. 038.001.879-
90, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, 
referência salarial “6”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, 
como responsável pelo setor de compras desta municipalidade.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
14 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5300, DE 14 DE JANEIRO DE 2022

 Suspender as férias regulamentares do servidor João Vitor 
Teixeira.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

 Considerando o contido no artigo 117 da Lei n°. 183/1994, 
onde as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de 
calamidade pública, comoção interna ou por motivo de superior 
interesse público;

 Considerando o interesse público e por imperiosa necessi-
dade de serviço, conforme comunicado de 14/01/2022, da Secretaria 
de Recursos Humanos e Administração;

 R   E   S   O   L   V   E:

 Art. 1º Suspender as férias regulamentares do servidor 

JOÃO VITOR TEIXEIRA, matrícula 401675, portador da cédula de 
identidade RG nº. 14.158.302-6 SSP/PR, CPF nº. 114.316.039-88, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, a contar 
de 14/01/2022. 

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogado as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
14 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5301/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ES-
TADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI,

 R   E   S   O   L   V   E:

 Art. 1º Designar o servidor do quadro próprio deste mu-
nicípio, CARLOS GONÇALVES DIAS, matricula 400473, portador 
da cédula de identidade RG nº. 1.635.564-0 SSP/PR, CPF nº. 
438.655.779-20, ocupante do cargo efetivo de Agente de Contabili-
dade, referência salarial “108”, do Quadro de Pessoal Permanente 
– PCSSC, desta municipalidade, como responsável pelo setor de 
Patrimônio desta municipalidade, a partir de 19/01/2022, até ulterior 
deliberação.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 
nº. 5208/2021, de 21/10/2021.                

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
18 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5.303, DE 19 DE JANEIRO DE 2022

 Designa Agente de Desenvolvimento para atendimento 
de dispositivo legal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 
dando outras providências.

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio – Estado do 
Paraná, no uso das atribuições resolve o que segue:

 Art. 1º Fica nomeada a servidora abaixo descrita, para 
exercer a função de Agente de Desenvolvimento, conforme determina 
a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas:

 Agente: Flavia Cristina Marestoni Silva, matrícula 401412, 
cargo Recepcionista, CPF 031.150.239-36.

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado 
do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil 
e vinte e dois. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5.302, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

 Institui Comissão Especial do Processo Seletivo destinado 
à seleção de estagiários, e dá outras providências.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e:

 RESOLVE:

 Art. 1º Instituir a Comissão Especial do Processo Seletivo, 
destinado à seleção de estagiários bolsistas na modalidade presen-
cial ou ensino à distância, encarregada de analisar e acompanhar 
todos os trabalhos de sua realização:

 I – Presidente: João Vitor Teixeira, Matrícula 401675, CPF 
n. 114.316.039-88;

 II – Membros: 

 1. Ivan Nishikawa, Matrícula 401706, CPF n. 675.338.769-
20; 

 2. Samanta Ferreira da Silva, Matrícula 401721, CPF n. 
048.749.339-71;

 Artigo 2º Determinar que os membros da Comissão Espe-
cial solicitem o seu desligamento se, após efetuada a inscrição dos 
candidatos, verificarem a participação de cônjuge, companheiro ou 
companheira e parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau 
no processo seletivo.

 Art. 3° Os servidores efetivos acima nominados farão jus 
à gratificação prevista no artigo 105 e parágrafo único da Lei n°. 
183/1994.   

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 
18 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº. 1/2022

 Natureza do Contrato: Excepcional interesse público – 
prazo determinado

 Contratante: Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

 Contrato: Benedito de Oliveira – CTPS Nº. 20108 - Série 
00041SP

 RG nº. 18.376.207-1 SSP/SP – CPF Nº. 104.305.758-74

 Cargo: Motorista 

 Jornada Semanal: 44 horas – de segunda a sexta-feira

 Valor Mensal: R$ 1.212,00

 Inicio de Vigência: 10/01/2022

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL Nº. 2/2022

 Natureza do Contrato: Excepcional interesse público – 
prazo determinado

 Contratante: Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio

 Contrato: Fabiana Lopes Rosa Melhado – CTPS Nº. 50083 
- Série 00054PR

 RG nº. 6.822.716-0 SSP/PR – CPF Nº. 023.688.169-84

 Cargo: Enfermeiro

 Jornada Semanal: 36 horas – de segunda a sexta-feira

 Valor Mensal: R$ 3.092,19

 Inicio de Vigência: 10/01/2022

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Pregão ELETRÔNICO Nº 98/2021

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, atendendo ao dispositivo da legisla-ção vigente, em especial a 
Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas modificações, adjudica 
e homologa os preços registrados na licitação modalidade Pregão nº 
98/2021, declarando oficialmente vencedoras as empresas abaixo:

 FORNECEDOR: AUTO ELETRICA GD MECÂNICA E 
AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 26.168.547/0001-94

 Valor Total do Fornecedor: 154.400,00 (cento e cinquenta 
e quatro mil e quatrocentos reais).

 FORNECEDOR: FUTIGAMI & FUTIGAMI SERV. MECA-
NICOS COM. DE AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ: 13.249.945/0001-93
 Valor Total do Fornecedor: 360.150,00 (trezentos e ses-
senta mil, cento e cinquenta reais).    


